
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000598 
Název související veřejné zakázky:

1/13 Třebušice MUK (dopravní bodová závada) -  biologický dozor
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 4135

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

e-mail, tel.:
Doručovací adresa:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
..................................................................
....................................................
...................................................................
............................ . .............................................
.....................................................

(dále jen „Objednatel”)

a

..............................
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ladova 75, 460 14 Liberec XVII -  Kateřinky
718 39216
CZ7206140051
Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 
OSVČ
........................... 
............................ 
............................ 
.....................1



(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předpokládaného rozsahu dílčích položek soupisu 
prací v Příloze č. 1 -  Rozpis ceny Služeb.

II.

Odůvodnění
1. Úprava byla provedena na základě upřesnění rozsahu požadovaných prací v souvislosti s 

kontrolními a administrativními činnostmi na předmětné stavbě a se zohledněním 
Smluvního termínu poskytování služeb.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále 
v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 2 2 '05' 2P?1 
Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Liberci dne:

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby
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Příloha č.1 - Rozpis ceny služeb VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: 1/13 MÚK Třebušice (dopravní bodová závada) - biologický dozor

Objednatel: Ředitelství s iln ic a dálnic ČR, Správa
Zhotovitel:
Místo: 1/13 MÚK Třebušice

Pořadové
číslo

položky
Popis MJ

Počet MJ v 
souladu se 
Smlouvou

Počet MJ v 
souladu se 
Smlouvou 

včetně dodatku 
číslo 1

Počet MJ v 
souladu se 
Smlouvou 

včetně dodatku 
číslo 2

Cena jednotková 
[Kč bez DPH]

Cena celkem 
[Kč bez DPH]

1 základní terénní rekognoskace před zahájením 
stavby hod. ■ 1 1 ■ —

2 vytýčení trasy migračních bariér hod. ■ ■ ■

3
Pravidelná 14-ti denní terénní kontrola (50x5 
hodin) hod. — — — —

4

Mimořádné situace při nálezu zvláště 
chráněných druhů- mimořádná terénní šetřeni, 
jednání s orgány ochrany přírody, návrhy 
opatření a j.-10 dnů tj. 80 hodin (bude čerpáno 
po dohodě s objednatelem)

hod. - ■ - - —

5 Zpracování pravidelných měsíčních zpráv hod. ■ ■ ■ m
Cena celkem bez DPH 309 600,00 Kč bez DPH
Celkem cena včetně DPH 374 616,00 Kč včetně DPH

Poznámka:
Jednotkové ceny obsahují všechny výrobní a správní režie Poskytovatele,
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